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مب ظجق أن كرة النبض أثداً قددز مدب ذبدرثان ال،داال بق ظدجق أن كدرثاا ثاقبؽدخ بثنادبال بصجدبد مض دب
ذفع ان ال،اال.
قد ذقبل لنب ان ذلك ل،ط ثظؾ،ؼ بان البدرة قددذق قددال العدبلق أب ا دل انقد ان اقنعدبن كدبذة مندر
الجدء بان البرة الع،بظي قد بلد مع ال دذنخ نفعهب ك دب ذبجسندب الزدبزذذ ثدرلك ا دل نؾدا معدزف،غ بانندب
نسى أخ،ساً دبن ؽبعخ الل السعاع الل مغسى العظاز العبلفخ أن شؾن انذهبن اثبن الؾدسة العبل ،دخ
انبلل بالبرة اقنزببثي في الفزسح الزي ر زهب قد ث غب معزاذبد بؽققب انغدبشاد ق،بظد،خ ظداك ذبدان مدن
الظعت عداً رغببشهب.
هددرا ك ددي طددؾ،ؼ ثد زذددت أب ا ددل بعددي الزقسذددت .اذ مددن ال ئكددد أن ا نعددبن ذد عسك ثددبلب ال بأن
الب ال ذئدي الل امببن البرة بأن البدرة أخدض ثب نعدبن مدن الؼدؾك بلدا كدسر ثدازف،س .Porphyre
بمن ال ئكد كرلك أن البرة الع،بظي بعد في ك انشمنخ بأن قاااد برقن،بد مب كبن ذع ل فدي ال بػدي
"دذ بغاع،ددب" بذع د ل ال،دداال "ثسبثبغبندددا" قددد نا ددذ بدبنددذ منددر قك العددن،ن 1بأن منزاعددبد هددرر
الزقن،بد في د ابذخ ا مجساؽازذبد ال نع،خ بال ندصسح مب رصال رببؽجندب مدن أا دل عددزان البسندك بأؽغدبز
أنقسح.
ق عدال في أن ا نعبن كرة ا ل الدباال كرة ا دل نفعدي با دل ايخدسذن كدرة ل زعزدي الببطدخ
مزعخ م بزظخ ر ك القدزح العغ،جخ ا ل "أن ذقال مب ل،ط ماعاداً" با ل أن ذب ق ثب مي ابل ب ً ها بؽددر
ال عئبل اني بطدبنعي .كدرة ا نعدبن أذؼدب ً ل ددفبع ادن نفعدي فبلبدرة ظد ػ اندي العد ػ ال فؼد لددى
الؾق،س ،بالؼع،ف 2الري ذقاال بها ذبدع ادبر ثبصجبد ذاري باقنزقبال مني.3
لبننددب لددن نقدداال هنددب ثزؾ ،د ف،نام،نالدداعي ل بددرة بق ثدزاظددخ ال ببنددخ الزددي ذؾز هددب فددي ثن،ددخ البددب ن
الجشددسيل لددا زمنددب ذلددك ل صمنددب كزبثددخ مظددنف ثببم ددي .مددب ندداد أن نبظددي ثددجعغ الزددؤم د ان ددب هددا البددرة
الؾدذش با ل نؾا أػ،ق بأخدض البدرة الع،بظدي فدي العظدس الدساهن .اذ ثدبلسغق مدن اقنزقدبداد الزدي
ظداك راعددي ال،نددب أب ر ددك الزددي ناعههددب ننفعددنب فبننددب ناد مقزنعدد،ن ثددؤن العظددس الددساهن أب ثعجددبزح أد
اننا خ الب ،بن،خ  totalitairesقد عدددد رغدذدداً قاذدب ً فدي هدرا ال غدبل ا دل نؾدا لدق ذعدجق لدي بعداد فدي
العظس القدذق.
 1نغد [منر القدال] في مؾببزاد أف ؽان بخبطخ في خطبثخ أزظطا رؾ  ً ،ثدذعب ً بزا عب ً ل جن،خ الع،بالاع،خ ل دابذخ بمن صق لزقن،زهب.
 2اندمب ذبدع الؼع،ف خظ ي -أب ظ،در -فبني ذاهس "أقاى" مني.
 3أن ذبدع أؽد أؽداً خس ذعني أذؼب ً أن ذرلي بذه،ني بهرا مب ذفعس كرة النعبء بالعج،د الري ذبان في غبلت انؽ،بن مغبنبً.
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ق زذت أن هرا الزغدذد لد،ط ك ،دب ً بأن هدرر اننا دخ لدق رفعد ظداى أنهدب ظدبزد ثدجعغ اقرغبهدبد
بال ااقف بالزقن،بد الزي كبنذ ماعادح قج هب ثصمن ؽاذ الل منزهبهب .ف شيء في العبلق ثغدذد ا ل نؾا
ربال .لب شديء مندبثع بعدربز بثدربز .بكد

دبهسح أب فبدسح أب نصادخ اذا مدب ظد،س ثهدب الدل منزهبهدب فعددد

بانق جذ الل شيء مبز ف اخز فب ً م اظبً.
لق ذبرة النبض ثبلقدز الري ذبرثان ثي ال،اال فض خ ذامب ً ثعد ذاال بظباخ ثعدد ظدباخ بدق،قدخ ثعدد دق،قدخ
ظ،ال غصذسح من البرة رنه س ا ل العبلق .لقدد ظدبس لبدمدخ البدرة البد ال بالبزدبة بالغسذددح بال درذبع...
ظبس لي الزقدال الزبنالاعي ثسمزي .بطبز ا نعبن في العظس الؾدذش -بهنب أذؼب ً ذزغي فبسنب الدل ا نعدبن
الب ،بني  -totalitaireذعجؼ في ثؾس من البرة بذزنفط البرة بذبؼع ل برة في ك لؾابد ؽ،بري.4
أمب ك ْ ،ف البرة الؾدذش -نقظد كْ ،ف ي العق ي -فقد رطاز في منؾل ابعي لزطاز ك ِّ ي بهرا شديء
مفهدداال ا ددل ك د ؽددبل .قددااال الب،ددف ال ،ددص ل بددرة الؾدددذش ف دي أنددي ذظددنع ثبلغ ددخ لالبز ددخو بذاعددي الددل
الغ هازلالبز خو  .fabriqué en masse et s'adresse à la masseبكد انزدبط  -بخبطدخ كد انزدبط
اق ي -ماعي الل الغ هاز مغجس ا ل خفغ هعاييسٍ .لرلك اذا كبن ق شيء ذؼبهي زهبفخ رقن،خ الدابذدخ
الؾدذضخ ف شيء ذؼبهي فاب خ مؾزاى اقسازارهب الببذثخ الزي ربشف ان اشدزاء مط دق بك دي ل ؾق،قدخ
ثد اددن اشدزاء ؽزددل ل غددسد شددجي الؾق،قددخ .بهددا اشدزاء ق ذعددببذي اق اقشدزاء -ال زؼد ن ف،ددي -ل قدددزاد
الرهن،خ لدى من رببؽجهق ر ك ا قسازاد.
ؽزددل اننددب قددد نزعددبءل -بقددد بقددع الزعددبإل فعد ً -ا ددب اذا كددبن مددب ذددصال ذؾددق لنددب أن نزؾدددس هنددب اددن
"البرة" .ذلك نن فبسح "البرة" " "mensongeرفزسع فبسح الظد " "véracitéالزدي هدي ػددهب
بنف،هب ك ب رفزسع فبسح الجبؽ " "fauxفبسح الؾق " ."vraiذغبهس ف ظفخ اننا خ الب ،بن،دخ السظد ،ان
ثب ع ددبع ا ددل أن رظدداز ؽق،قددخ ماػدداا،خ باؽدددح ثبلنعددجخ الددل الغ ،ددع ق معنددل لددي بأن مع،ددبز الؾق،قددخ
" "Véritéل،ط ها ق ،زهب البان،خ ث مطبثقزهب لسبػ ال ِعس بانمخ بالطجقخ مع،بزهب ها منفعزهب العسق،خ
بالاؽن،ددخ أب اقعز با،ددخ .باذ ذددز ق الف ظددفخ السظ د ،ان لأنا ددخ الب ،بن،ددخ الناسذددبد الج،الاع،ددخ بالنفع،ددخ
بظ،بظدخ الع د أب الفعد ال دداض ؽددال الؾق،قدخ بذعدد،سبن ثهددب الدل منزهبهددب بذقزسفددان ا دل هددرا النؾددا
الغسذ خ الزي ظ ،ذ ثؾق "خ،بنخ ال ضقف،ن" فبنهق ذنبسبن الق ،دخ الببطدخ ل فبدس الدري ق ذعدبندي ندازاً ثد
ظ ؽب ً ق ذب ن هدفي بب ،فزي ا ل مب ذقالان لنب في كشدف الااقدع أي مدب هدا ماعداد بان دب ذب دن هدفدي
 4ذسرجؾ النابال اقظزجدادي بالطغ،بني ثظازح عاهسذخ ثبلبرة .لرلك لق ذبرة الؾببال أثداً في فسنعب ث قدداز كدرثهق مندر ال،داال الدري قدبل ف،دي ال بزذشدبل
ث،زبن بها ذفززؼ الع،س نؾا النابال الطغ،بنيل "أمقذ البرة".
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بب ،فزي في معبادرنب ا ل رغ،،س الااقع برؾاذ ي بذلك ثبزشبدنب براع،هنب الل مب ل،ط ماعاداً .بمن أع
ذلك فبن انظطازح ك ب ظدجق اقازدساك ثدرلك مندر شمدن ؽاذد

غبلجدب ً مدب رفؼد ا دل الع دق ك دب رفؼد

البطبثخ الزي رببؽت انهااء ا ل الجسهبن الري ذببؽت العق .
لرلك فبن م ض ي اننا خ الب ،بن،خ ق د ً ،مدب ذسرجبدان أب ذزؾ،دسبن فدي شدؤن الؾق،قدخ ال اػداا،خ فدي
منشازارهق لؽزل ر ك الزي ردداي أنهدب ماػداا،خو بخطدجهق بدابذدبرهق .باذ ذعددبن أنفعدهق أقداى مدن
الع ي القدذس نفعي فبنهق ذؾالان الااقع ك ب ذؾ ا لهق ث ذؾالان ؽزدل ال بػدي 5.بك دب ؽظد فدي ثعدغ
ال ساد ذ بن أن نعزب ض من ذلك أن اننا خ الب ،بن،خ رقع في مب بزاء الؾق،قخ بالبرة.
نعزقد من عبنجنب أن ذلك ل،ط ثظؾ،ؼ اذ ذا الز ،،ص ثد،ن الؾق،قدخ بالبدرة بثد،ن الب،دبلي بالدااقعي
طبلؾب ً ؽزل في رظازاد اننا خ الب ،بن،خ نفعهب .بكد مدب فدي انمدس أن ماقع،ه دب معباظدبنل اذ رزؤظدط
هرر اننا خ ا ل صدازة الكرب ّسيادتَ.
مببنخ البرة في الؾ،بح الجشسذخ غسذجخ بمدهشخ .فقاااد انخ

الدذن،دخ  -ا دل انقد فدي مدب ذزع دق

ثبلدذبنبد البان،خ البجسى خبطدخ منهدب ر دك ال نؾددزح مدن الدذبندخ الزاؽ،دذدخ ا نغ، ،دخ -رد ِدذن البدرة اداندخ
طبزمخ بمط قخ .بهرا أمس مفهاال ا ل أي ؽبلل اذ ل ب كبن الي هرر الدذبنبد الدي النداز بالاعداد فدبن ذلدك
ذنزظ اني ثبلؼسبزح أني أذؼب ً الي الؾق،قخ .فبلبرة أي قدال مدب لد،ط ماعداداً برشداذي الؾق،قدخ باخفبإهدب
ها اذن خط،ئخ ث اني خط،ئخ فبدؽدخ عدداً اندي خط،ئدخ الغدسبز بالبجدس بخط،ئدخ ػدد العقد بالدسبػ اندي
خط،ئخ رجعدنب ان

برغع نب معبزػ،ن لي .ان ك ال انعبن ابدل بكرلك ك ال

ق ذ بدن بق ذنجغدي أن

ذبانب اق ك ال الؾق،قخ.
أمب ال راهت انخ ق،خ الف عف،خ  -اذا اظزضن،نب ثعدغ ؽدبقد الزشددد مضد مدرهجي كدبنؾ بف،بزدي -فبنهدب
ا ل بعي الع اال أكضس رعبه ً في مب ذزع ق ثبلبرة لهب ظد خ انعدبن،خ أكضدس م دب ظدااهب .باذا كبندذ مزشدددح
في مب ذزع ق ثبلظازح ال اعجخ بالفعبلخ ل برة بهي تزييف الحقيقة  suggestio falsiفبنهدب أقد رشددداً
ثبض،س في مب ذزع ق ثبلظدازح العد ج،خ بال نفع دخ ل بدرة بهدي إخفاا الحقيقاة  .suppressio veriرعدسك
هرر ال راهت ك ب ذقال ال ض

أني "ل،عذ ك ؽق،قخ طبلؾخ نن رقبل" .ا ل انق ل،ط دا ب ً بل،ط لغ ،ع

النبض.

 5من ال ف،د من هرر الصابذخ دزاظخ الدزض الزدبزذبي لأنا دخ الطغ،بن،دخ برناابردي .رقددال البزدت ال دزظد،خ ل دبدح الزدبزذذ فدي ال ددازض الفسنعد،خ مدبدح
خظجخ ل زؤم .
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رؼع ال راهت انخ ق،خ الف عف،خ في ؽعجبنهب ثقدز أكجس ثبض،س م ب رفع ال دراهت انخ ق،دخ ال جن،دخ
ا ل أظبض دذني خبلض أن البرة ذعجس اني ثبلب بد بأن لب ك ال 6مببؽ د جب ً 7ذقظدد ثدي .ف دب مدن أؽدد
ذبرة "في الب ء" .ف ن ذبرة ان ب ذبرة ا ل أؽد خس مض ب أن من ذقال الؾق،قخ ان ب ذقالهب نؽدد خدس.
باذا كبنذ الؾق،قخ "غراء ل نفط" فبنهب غراء ل نفاض القاذخ 8ثظازح خبطخ .فقد ربان الؾق،قخ خط،سح ا ل
غ،س ر ك النفاض ا ل انق الؾق،قدخ فدي ؽبلزهدب الببلظدخ .صدق اندي ذنجغدي مساادبح دسبك [قدال الؾق،قدخ]
بالب،ف،خ الزي ظاك ذعزع هب ثهب من ظاك رقبل لهق.
ل،ط هندب اذن فدي الؾبلدخ العبمدخ الدصاال أخ قدي ثقدال الؾق،قدخ لغ ،دع الندبض .بلد،ط لغ ،دع الندبض
الؾق في أن ذطبلجانب 9ثؤن نقال لهق الؾق،قخ.
رزعبه القاااد انخ ق،خ اقعز با،خ  -بهي قاااد انخ
أفعبلنب في الااقع -أكضس ثبض،دس أذؼدب ً مدن قااادد انخد

الؾق،ق،خ الزي رعجس انهب العبداد برؾبق

الف عدف،خ .انهدب ا دل بعدي الع داال رعدزنبس البدرة

برعزقجؾي .ذعسك ع ،ع النبض أن فع البرة "قج،ؼ" 10.غ،س أن هرا اقظزنببز شزبن أن ذبدان مط قدب ً ك دب
أن رؾسذق البرة شزبن أن ذبان ك ،بً .هنب ؽبقد ذزعبه ف،هب في شؤن البرة بذع ؼ ثي ث ذاطل ثي.
هنب أذؼب لا أزدنب أن نعزافي الزؾ  ،ؽقي لدرهت ثندب ذلدك ثع،دداً عدداً .ثبمببنندب فدي ع دخ انمدس أن
ؼس ثبلع،س الؾعن ل ع قبد ال غز ع،خ ؽ،ن "ق ذئذي أي أؽد
ن ؽظ أن البرة ذزعبه في شؤني ؽ،ن ق ذ ِ
من النبض" 11.اني مجبػ ؽبل ب لق ذفظق الساثطخ ال غز ع،خ الزي راؽد ال غ اادخ أي ؽبل دب ذ دبزض خدبزط
دا سح ال غ ااخ بال "نؾن" بلد،ط داخ هدبل ق ذبددع ال دسء "أه دي" .أمدب ايخدسبن ...12ف،غداش خددااهق
أل،عاا ا ل بعي الزؾدذد " خسذن"؟
ان البرة ظ ػ ف ن الغب ص اذن اظدزع بلي فدي الظدساع .ثد قدد ذبدان مدن الغجدببح أق ذعدزع
لبن شسذطخ أق ذعزع

ف،دي.

اق ػد البظق بأق ذسد نؾا انطدقبء بالؾ فبء.

 6ك خ "ك ال" مؤخاذح هنب في معنبهب انبظع بها الزعج،س أب ا ذؾبء .اذ من الااػؼ أن من ال بن ل شبض أن ذبرة دبن أن ذفزؼ ف ي.
 7رعد انخ

الدذن،خ الؾق،قخ باعجب ً ذ زصال ثي نؾا

 8ذسد هرا اقازجبز أؽ،بنب ً ؽزل في انخ

بل،ط نؾا الجشس .فهي رؾسال البرة "أمبال

" بل،ط "ا ل الجشس".

الدذن،خ .الؾ ،ت ل ظغبز بالب س ل بجبز ك ب قبل القدذط ثالط.

 9ندذن ثبلؾق،قخ ل ن نقدزهق بلسإظب نب .بفي مقبث ذلك ذزؼ ن زفغ الؾق،قخ رنق،ظب ً بادال اؽزساال.
" 10ان البسذق ق ذبرة" .فبلظد فؼ ،خ أزظزقساؽ،خ مسرجطخ ثفبسح "الشسك" .أمب ثبلنعجخ الل العجد فبن الظد ل،ط فؼ ،خ ث باعجب ً بالصامبً.
 11النفب في انشببل العسف،خ ل ع ا اقعز باي مض اندة بال غبم خ بمب أشجهه ب ل،ط "كرثبً".
" 12انه " لهق الؾق في الؾق،قخ أمب ال " خسبن" ف ،ط لهق الؾق ف،هب.
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ذ بن اذن ثظفخ ابمخ أن نبرة ا ل البظق بأن نبدع العدب .هنب مغز عبد مض ال ببزظ،،ن
 Maorisرج ددب ثهددق الشددغباخ بالبددسال ؽددد رؾددسذق خدددع الؾددسة ا ددل أنفعددهق .بهنددب أذؼددب ادددد أقد مددن
ال غز عبد مض البدااكسذ،ن  Quakersبالاهدبث،،ن  Wahabitesذظد ثهدب الزددذن الدل ؽدد رؾدسذق كد
كرة رغبر ايخس بالغسذدت بالبظدق .لبدن ذبدبد الندبض ذعد ان فدي كد مبدبن ثغدااش البدذعدخ بال بدس فدي
الؾسة.
ق ذنظؼ ا ل بعي الع اال ثبلبرة في الع قبد الع ،خ .بمع ذلك لا ل اازجدبز أن انعنجدي اددب
ثبلقاحو لق ذبن الظد  véracitéذعد أثداً خظ خ ز ،عخ ل دث امبظ،،ن.
ذا البرة اذن مقجاقً كض،ساً أب ق  ً ،في الزغبزح .بهنب أذؼب ً رسظق لنب العدبداد بانادساك ؽددبداً
رؼد،ق ا دل نؾددا مزصاذدد 13.ا دل أن أشددد العدبداد الزغبزذدخ رؾغدساً رزعدبه

دبن ردسدد فددي شدؤن البددرة

الظسذؼ في ا ا ن [ا شهبز].
ذزعبه في البرة اذن بذع ق ثدي .لبدن انمدس لد،ط ا دل بعدي الزؾدذدد أكضدس مدن الزعدبه فدي البدرة
بالزعد ،ق ثددي بذلددك فددي ثعددغ الؾددبقد .فهددا ذا د ؽبلددخ اظددزضنب ،خ مض د الؾددسة ف،هددب بؽدددهب ذظدد،س مددن
الظااة بالب،س اظزع بلي.
لبن مب ذا لا رؾالذ الؾسة من الؾبلخ اقظزضنب ،خ بالعسػ،خ بال ئقزخ الدل الؾبلدخ الدا دخ بالعبدذدخ؟
من الااػؼ أن البرة ظ،زؾال ها أذؼب ً من ؽبلدخ اقظدزضنبء الدل الؾبلدخ العبدذدخ بالطج،ع،دخ بأن مغ اادخ
اعز با،خ رغد نفعهب برشعس ثؤنهدب مؾبؽدخ ثؤادداء لدن رزدسدد أثدداً فدي اظدزع بل البدرة ػددهق .قد الؾق،قدخ
نه ك باكرة ا ل ايخسذن ر ك هي القبادح الزي ظاك رزجعهب ال غ ااخ ال دركازح فدي ظد اكهب برددخ هب
في ابدارهب بأاسافهب.
لنرهت الل مدى أثعدد بلندز ق القط،عدخ ثد،ن الد "نؾن" بالد " خسذن" .لنؾدال العدداء الااقدع فعد ً الدل
كساه،خ عاهسذخ ا ل نؾا مب لهب أظبظهب في ؽج،عدخ انشد،بء نفعدهب 14.بلنغعد أادداءنب مندرزذن ثدبلبطس
بأقاذبء .ف ن الااػؼ أن ال غ ااخ ثؤك هب بهي رغد نفعهب بظؾ ابلق من البظاال الرذن ق ذقهسبن بق
ذقج ان ال ظبلؾخ ظاك رجدب لهب هاح رنفغس ث،نهب بث،ن هئقء البظاال هاح ق ذعاد في امببن أي زاثطدخ

 13كبنذ في القدذق فبسح الزبعس بالبرة مزسادفز،ن" .من ق ذبدع ق ذج،دع شد،ئبً" ك دب ذقدال مضد ظد في قددذق .بالشدعبز ال قجدال ال،داال هدا أن األهاًاة
أفضل تدبيس .honesty is best policy
 14أفؼ بظ ،خ ل غ ا في الزعبزع هي أن نغع ي رعبزػب ً ث،الاع،بً .ف ،ط من قج ،الظدفخ أن رزؾال الفبش،خ الل انظسذخ.
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اعز با،خ بق أي الزصاال اعز باي أن ذعجس فاقهب 15.ذجدب باػؾب ً أن البرة -البرة ا ل ال " خسذن" ؽجعدب ً-
داخ مض هرر ال غ ااخ بثبلنعجخ ال،هب لن ذبان فقؾ مزعبه ً ف،ي بق قباددح ل عد ا ال غز عدي بؽعدتل
ظ،ظ،س البرة ؽ،نئر اعجبزذب ً بظاك ذزؾدال الدل فؼد ،خ .با دل العبدط مدن ذلدك فدبن الظدد فدي غ،دس
مؾ ي بالعغص ان البرة شزبن أن ذعد خظد خ مدن خظدبل ا ثدبء بالبدسال بلعداك ذعزجدس نقظدب ً أب ا،جدب ً
با مخ ػعف باغص.
ان الزؾ  ،الري ق نب ثي مع ارعبمي ثبقخزظبز بادال اقظز،فبء ل،ط مغسد ر سذن عدلي أب دزاظدخ
مغددسدح مبددبن ناددسي خددبلض .انددي ا ددل النقدد،غ مددن ذلددك ر بمدب ً فبل غ ااددبد اقعز با،ددخ الزددي ؽببلنددب
بطفهب ثبخزظبز هدي مغ اادبد م اظدخ بباقع،دخ أكضدس مدن غ،سهدب .ف دن نغدد طدعاثخ فدي ػدسة أمض دخ
برعدددادهب ل غز عددبد رزعددق ثن،زهددب الرهن،ددخ ثدددزعبد مزفببرددخ ثبلع د بد انظددبض أب ان شددئنب ثددبقنؾساك
انظبض الري أر،نب ا ل ا شبزح ال،ي.

16

بهرر الدزعبد الزي رزجعنب ظ هب ال زظباد رعجس في مب ذجدب لنب ان فع ص صخ ااام ل
 1و دزعخ الزجباد بالزعبزع ث،ن ال غ اابد الزي ذزع ق ثهب انمس .فشزبن ث،ن العداء الطج،عدي نؾدا
الغسذت الري ها ادب ثبلقاح ث زث ب هدا اددب ثبلفعد

بثد،ن البساه،دخ ال قدظدخ الزدي ر هدق ال ؾدبزث،ن فدي

ؽسة دذن،خ  17بشزبن ث،ن هرر البساه،خ بث،ن الشساظخ الج،الاع،خ الزدي رؾدس ال ؾدبزث،ن فدي ؽدسة اثدبدح
اسق،خ.
 2و نعجخ م،صان القاى أي دزعخ البطس الري ذهددد ال غ اادخ ماػداع الدزاظدخ مدن قجد ع،سانهدب
اناداء .ان البرة ك ب ظدجق أن ق ندب ظد ػ .بهدا ا دل انخدض ظد ػ الؼدع،فل فد ن غدؤ الدل البدذعدخ
بال بس ػداً ا ل من نبان مزؤكدذن من ظدؾقهق دبن أن نعدسع أنفعدنب ل بدبؽس كج،دسح .ذ غدؤ الدل البدداع
ثعبط ذلك لإلف د من البطس.

18

 15الؾسة ؽبلخ ؽج،ع،خ بادبان،خ العبلق الببزعي [...مضبقن] ل اػاابد باي الراد الزي ذ قنهب الطغبح لشعاثهق.
 16لنؼددسة لددرلك ك،ف ددب ارفددق مضددبل ردددزة الشددبة ا ظددجبزؽي بالشددبة الهندددي ا ددل البددرة بكددرا ذهن،ددخ ال ددبزاني  [ marraneال ددبزان les
 marranesهددق ذهدداد اظددجبن،ب صددق الجسرغددبل ال ؼددطهد بن بال سغ ددان مددن قجد مؾددبكق الزفزدد،ن ا ددل اازنددب ال عدد،ؾ،خ بال عددز سبن مددع ذلددك فددي
م بزظخ دذبنزهق ال،هادذخ ً
ظسا -ال زسعق] أب ذهن،خ ال،عااي .jésuite
 17مب رزسع ي اجبزح "من ق ذبزق اق،دري فها غ،س مئمن"  non servatur fides infidelibusها اق ،خ الؾسة الدذن،خ.
 18البرة ظ ػ لرلك فبننب ق نعزع ي ان لق نبن مهددذن بمعسػ،ن لبطس .ذنزظ ان ذلك أن رغ عًب مب لن ذعز د قبادح البرة اق اذا رعدسع ثعدجت
ػعفي ل هغاال باقػطهبد .باذا لق ذزعسع لرلك فبني ذجقل خبل،ب ً من الفعبد باقنؾساك الري دزظنبر [هندب] بذلدك ؽزدل بان شدب – ك دب هدي ؽدبل
الغن،،ن  les Jainaبالجبزظ،ط  – Parsisؽب فخ مغ قخ ا ل نؾا طبزال بمط ق.
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3و دزعخ راارس اقؽزببكبد ث،ن ال غ اابد ال زعبدذخ بث،ن أاؼب هب .بالااقع أني اذا لق ذؾظ أثداً
لهرر ال غ اابد مه ب ث غذ معبدارهب لجعؼهب ثعؼب ً أن ارظ ثعؼهب ثجعغ أب اذا لدق ذؾظد لهدب هدرا
اقرظددبل ظدداى فددي ظددبؽخ ال عسكددخ باذا لددق ذبددن أاؼددبء اؽدددى ال غ ددااز،ن ذعبشددسبن أثددداً أاؼددبء
ال غ ااددخ انخددسى ف ددن رعددنؼ لهددق اق نددبدزاً -فددي مددب ادددا خددداع الؾددسة -فسطددخ البددرة ا ددل هددئقء
اناؼبء .ان البرة ذفزسع اقرظبل بذقزؼي ال ببلطخ بذعز صمهب.
رقزؼي منب ال ؽاخ انخ،سح أن ناظع الزؾ ،د ف،هدب ق د .ً ،لن غدي الاعداد ال عدزق ل غ اادخ الزدي
نؾن ثظدد الؾدذش انهب بلنغ سهب ثؤع عهب في العبلق ال عبدي ل غ اادخ غسذجدخ انهدب بلنغطعدهب ثؤر هدب
في ق ت مغز ع ادب لهب را مع ذلك في ارظبل ذامي مجبشس معيل ف ن الااػؼ أن م بخ البرة بفؼد ،خ
البرة ظاك ربان داخ مغ اازنب هرر بثبلنعجخ ال،هب ػسبزذخ ثدزعخ رزنبظت مع مقداز رعب ق الؼغؾ
البددبزعي ا ددل ال غ ااددخ باشددزداد الزددارس ثدد،ن الدد "نؾن" بال د " خسذن" برنددبمي كساه،ددخ الدد " خسذن"
برهدذدهق ل "نؾن".
لنددرهت ثهددرر الؾبلددخ مددسح أخددسى الددل ؽدددهب انقظددل بلنغعد العدددابح رزصاذددد الددل أن رظدد،س مط قددخ
بشبم خ .ف ن الااػؼ أن ال غ ااخ الزي نؾن ثظدد رزجع رنبظببرهب ظاك رغدد نفعدهب م صمدخ ثدؤن ربزفدي
أن ربزفي اخزفبء فع ،ب ً أب أن ر غؤ الل البرة لززاازى ادن أنادبز ايخدسذن برف دذ مدن أاددا هب برزفدبدى
رهدذدهق معززسح رؾذ عنؼ ل ،العس.
لقد طبز العبط من اين ك ،بًل ظ،ظجؼ البدرة اندد مغ اازندب ثعدد أن طدبزد ظدسذخ  19أكضدس مدن
كاني فؼ ،خ ل،ظ،س شسؽب ً لاعادهب بثقب هب بن طب ً ل ب،نانخ ال عزبدح ظ،ظ،س البرة ثبلنعجخ ال،هدب أظبظدب ً
بأبقً.
بثعجت العس نفعي فبن ثعغ الع بد ال ،صح لب مغ ااخ اعز با،خ ث ب هي كرلك ظاك ر جْسش
أكضس من غ،سهب بذجبلب ف،هب ثبفساؽ .بهبرا ذقاال كد رغ دع مدض ً ثنظدت ؽدبعص ث،ندي بثد،ن ايخدسذن قبثد
ل نفبذ باقخزسا ثدزعبد مزفببرخ بذبض ك رغ ع أاؼبءر ث عبم خ مفؼد خ بذئظدط ث،دنهق دزعدخ مدن
اقرؾددبد بالزؼددبمن ب"الظددداقخ" بذددالي ك د رغ ددع أه ،ددخ خبطددخ ل ؾفددب ا ددل ؽدددبد الفظ د ث،نددي بثدد،ن
ال " خسذن" بمن صق ل ؾفب ا ل العنبطس السمصذخ الزي رشب

ا ل نؾا مب مؾزاى هدرر الؾددبد ذعزجدس

 19أه ذ العاظ،الاع،ب اه بقً ربمب ً دزاظخ الزغ عبد العسذخ .فنؾن نعسك ثدبن شك ال غز عبد العسذخ في افسذق،ب اقظدزاا ،خ لبنندب ا دل العبدط
مدن ذلدك نغهد كد شدديء أب ا دل بعددي الزقسذدت ادن ال غز عددبد العدسذخ الزددي بعددد بمددب ردصال ماعدادح فددي أبزبثدب .أب ان اسفنددب ردبزذذ هددرر
ال غز عبد فبننب نغه الجن،خ الناا،خ لهرر ال غز عبد الزي كبن عازػ رع Georg Zimmel ،الاؽ،د الري أقس ثؤه ،زهب.
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ك د رغ ددع أب ا ددل انق د ك د رغ ددع ؽددي اقنز ددبء الددل ال غ ااددخ ؽادداح بشددسفب ً  20بذددسى فددي الافددبء
ل غ ااخ با خ ص لهب باعجب ً ا ل أاؼب هب بأخ،ساً فبن ك رغ ع مب أن ذقاى ثن،بندي بذز بظدك بذج دب
ا قب ً مع،نب ً ؽزل ذشز

ا ل قدز من الزنا،ق بقدز من الزع ع الهسمي.

رزفددبقق كد هددرر العد بد فددي الزغ ددع العددسيل ذاد الؾددبعص مددع ثقب ددي ػد ن ثعددغ الشددسبؽ قددبث ً
ل عز،ددبش غ،ددس قبث د ل نفددبذ  21بذظددجؼ اقنؼ د بال الددل ال غ ااددخ اعز،ددبشاً لطقدداض القجددال  initiationق
زععخ ف،ي  22بذزؾال الزؼبمن الل رع ق مشجاة باقظب ي بربزعت السماش ق ،خ مقدظخ بذظ،س الافدبء
ل غ ااخ باعجب ً أا ل بزث ب ذبان أؽ،بنب ً الااعت انبؽد ناؼب هب باذ ذظ،س الزع عد الهسمدي ظدسذب ً
فبني ذبزعت ها أذؼب ً ق ،خ مط قخ بمقدظخ رصداد ال عبفخ ث،ن مسارجدي برظدجؼ ظد طزي ق مؾددبدح برظد،س
الطاعة العويا  perinde ac cadaverأظبظب ً ل ع قبد ث،ن أاؼبء ال غ ااخ بزإظب هب بمع،دبزاً لز دك
الع قبد.
غ،س أن هنب مب ها أكضس من ذلك بها أن ك رغ ع ظسي ظااء كبن رغ عب ً مدرهج،ب ً أب رغ عدب ً مدن
أع الفع

ؽب فخ مغ قخ أب رغ عب ً رآمسذب ً -ا بح ا ل أن الؾدبد ثد،ن هدرذن الؼدسث،ن مدن الزغ دع ذظدعت

زظ هب نن الزغ ع من أع الفع ذبان أب ذظ،س دا ب ً ا دل بعدي الزقسذدت رغ عدب ً مدرهج،ب ً -هدا رغ دع ذّ
سس ث زث ب ذّ أسساز .نقظد ثقالنب هرا أن الزغ ع ؽزل ؽ،ن ذبان رغ عب ً خبلظدب ً مدن أعد الفعد

مضد

اظددبثبد العددطا أب الزددآمس بلدد،ط لددي اق،دددح مرهج،ددخ ثبؽن،ددخ  ésotériqueبخف،ددخ ذ صمددي ؽفددظ أظددسازهب
الغبمؼخ  mystèresان ؽسذق ؽغت هرر انظساز بظزسهب ان أا،ن من لق ذغزبشبا ؽقاض القجدال الدل
ال غ ااخ فبن بعادر مزاقف راقفب ً ق انفظبال لي ا ل ؽفظ العس بكز بني ث ا ل ؽفظ ظس مصدبطل ظس
بعادر الببص بكرلك ظس أهداك ا ي برظسفي.
ذنزظ ان ذلك أن الااعت انظ ل لعؼدا مدن أاؼدبء رغ دع ظدسي مدب بهدا الفعد الدري ذاهدس ف،دي
رع قي ثهرا الزغ ع بالافبء لي بذزؤكد ثي انز بإر لي بذزؤذد ذبان قاامي ثظدازح دبهسح الزندبقغ فدي اخفدبء

 20هنب ثدبن شك رغ عبد – مض فظ ،خ الهناد الؾ س ال عسبفخ ثبظق ثبزذب  – le Pariasرعزجس هدي نفعدهب اقنز دبء الدل الزغ دع نؾعدب ً أب ادبزاً.
بمض هرر ال غ اابد غبلجب ً مب رنزهي الل اقخزفبء باقنقساع في خس ال طبك .بلبن مب دامذ ماعادح فبنهب رعزجس ك فساز منهب خ،بنخ.
 21الن اذط الب ظ،بي ل غز ع ظسي ها ذلك الري ذقدع اقنز دبء ال،دي ادن ؽسذدق اعز،دبش ؽقداض خبطدخ رشدز ا دل الع داال ا دل دزعدبد بهندب
أذؼًب مغز عبد ظسذخ بزاص،خ بلبنهب نبدزح ً
عدا بذؾظ اقنز بء ال،هب هي أذؼب ً ثبلبؼاع لطقاض بردزذت خبط،ن .ف ب ذازس في هدرر الزغ عدبد
في الع ق ها هرر الطقاض الزي رؾفظ ثبلازاصخ.
 22ق ربان الزغ عبد الزي ذزق اقنز بء ال،هب اجس ؽقاض خبطخ ظسذخ ثبلؼسبزح.
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هرر الااقعخ[ 23.ا ،ي] اخفبء مب ها اذبر بلبي ذعزط،ع ذلك [ا ،ي] الزابهس ث ب ل،ط ها اذبرل ذلك اذن هدا
ن ؾ الاعاد الري ذفسػي ثبلؼسبزح ك رغ ع ظسي ا ل أاؼب ي.
اخفبء أؽد ل ب ها اذبر برابهسر ث ب ل،ط ها اذبر ...ذزؼ ن ذلك ثبلجداهخل أق ذقال أثداً مب ذسار بمدب
ذعزقدر بذزؼ ن أذؼبًل أن ذقال دا ب ً ابط مب ذسار بمب ذعزقدر .ف د،ط البد ال فدي الؾق،قدخ ثبلنعدجخ الدل كد
اؼا من أاؼبء رغ ع ظسي مب ظاى بظ ،خ خفبء رفب،سر.
بهبرا فبن ك مب ذقبل ثبؽ بمصذدف .كد قدال أب ا دل انقد كد قدال نطدق ثدي أمدبال الع داال هدا
كددرة .بمددب ق ذقددبل أب ا ددل انق د انشدد،بء الزددي ق ذبشددف انهددب اق ل د "انه " هددي بؽدددهب الزددي رب دان
طؾ،ؾخ أب ذ بن أن ربان طؾ،ؾخ.

24

ان الؾق،قددخ اذن هددي دا دب ً ثبؽن،ددخ بمعددزازح .ق ربددان أثددداً فددي مزنددببل أي كددبن مددن النددبض بق فددي
مزنببل العبمي بالغبه  .بل،ط ؽزل في مزنببل من لق ذعدزب

ؽقداض القجدال باقنؼد بال الدل ال غ اادخ

العسذخ.
بذبان ك اؼا من أاؼبء الزغ ع الغدذس ثدبزر باا،ب ً ر بال الااي ثرلك .لرلك ق ذضق أثدداً فدي مدب
ذع ع قالي أهام العوْم من قج اؼا من أاؼبء رغ عي الببص .بثظازح خبطخ فبني لن ذعد ق أثدداً ث دب
ذع ني ز ،عي أهام العوْم بْصفَ حقاً .ذلك نني ل،ط ها من ذببؽجي [ؽ،نئر] ز ،عي ثب مي بان ب ذببؽدت
ثي ال " خسذن" الرذن ذنجغي ا ،ي أن ذؼ هق بذ ْع ِ ،هق بذبداهق بذ بس ثهق 25.بهبرا رعجس صقخ اؼا رغ دع
ظسي مب في ز ،عي ان نفعهب ث فبزقخ عدذدح في زفغ رظدذق مب يقْلَ بيعلٌَ.
ق زذت أن من ال بن أن ذع ْ ز سع ا ،نب ثؤن رؾ  ،نب مه ب ذبن طدب جب ً ذجزعدد ادن ال اػداع .اق
أن الؾبامبد الب ،بن،خ ل،عذ لأظف ظاى مغز عبد ظسذخ مؾبؽخ ثؤادداء مهددِّدذن بأقاذدبء بهدي م صمدخ
ثعجت ذلك ثؤن ر ز ط ؽ بذخ البرة بأن ربزفي برعززس 26.ؽزل "انؽصاة الاؽ،دح" الزي رشب ه،ب هرر
اننا خ الب ،بن،خ ق رعزط،ع ك ب ظ،قبل لنب أن رشزس في شيء مع الزغ عبد ال زآمسحل انهدب رع د ثبلفعد
 23ذبز ف انمس ر بمب ً ثبلنعجخ الل رغ ع مفزاػ قب ق ا ل الدابذخ الدذن،خ أب الع،بظ،خ بذععل أاؼبإر الل الزؼؾ،خ ثؤنفعدهق مدن أعد اصجدبد اق،ددرهق
برعد الشهبدح  le martyrثبلنعجخ ال،هق بظ ،خ ل دابذخ بالفع .
 24لرلك ذنجغي الز ،،ص ثدقخ ث،ن ا ا ن الع امي بث،ن رج ،دب الؾق،قدخ الجبؽن،دخ ثهدرر الدزعدخ أب ر دك مدن العدسذخ الدل انرجدبع ال سذددذن بال سشدؾ،ن
ل،باناا أرجباب ً مسذدذن.
 25الضقخ ثبنخجبز بالزظسذؾبد ال جطنخ ثؤظساز اثبنخ ان نقض في الزدزة ا ل اقنز بء الل ال غز ع العسي بفقدان انه ،خ لهرا اقنز بء.
 26اننب نعسك مع ذلك الل أي ؽد رن دي اننا دخ الطغ،بن،دخ لددى أرجباهدب بشدعاثهب ظد،بالاع،خ العدبدل ال ؼدطهد بالشدعت ال بزدبز ال ؾدبؽ ثعدبلق مدن
اناداء الرذن ذغ طاني ؽقاقي بذهددبني في بعادر .اني ق ت ل اػع الفع ي القب ق ذؾسع لدى الطغ،بن،،ن انزفبػخ [شعاز] النقض بالدبن،خ.
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في باػؾخ النهبز .لرلك ثدقً من أن رسغت في اقنغ

بأن رق،ق ؽبعصاً ث،نهب بث،ن ايخسذن فدبن هددفهب

ال ع ددن بالااػددؼ ل ع،ددبن هددا ثبلؼددجؾ أن ر ددزض ك د هددئقء "ايخددسذن" بأن رؼددق انمددخ لأب العددس و
برش هب ثؤع عهب.
بمن نبؽ،دخ أخدسى ذ بدن اقازدساع كدرلك ا دل الظد خ الزدي نق ،هدب ثد،ن الب ،بن،دخ totalitarisme
بالبرة .ف ن ال بن الزؤك،د ا ل أن الؾبامبد الب ،بن،خ ثددقً مدن ظدزس أهددافهب القسذجدخ بالجع،ددح باخفب هدب
فبنهب رع نهب دا ب ً فدي كال هكااى ّأهاام الواأ  urbi et orbiلبهدا مدب لدق ربدن أثدداً ني ؽبامدخ دذ قساؽ،دخ
شغباخ الق،بال ثيو بالزؤك،د ا ل أن من العببفخ أن نزهق ثبلبرة أؽداً مض هز دس الدري أا دن أمدبال ال دأ ادن
ثسنبمغي لث نشسر مطجااب ً في كزبثي كفبؽي Mein Kampfو صق ؽجقي ثعد ذلك ؽسف،بً.
هرا ك ي طؾ،ؼ ث زذت بلبني ل،ط طؾ،ؾب ً اق ثظازح عص ،خ .لهرا فبن اقازساػبد الزي
اسػنبهب ق رجدب لنب ؽبظ خ ثزبربً.
طؾ،ؼ أن هز س لبكرلك زإظبء ث دان ك ،بن،دخ أخدسىو أا دن أمدبال الع داال ادن ثسندبمظ ا دي كدبم ً
بلبني فع ذلك ثبلؼجؾ نني كبن ذع ق أن ال " خسذن" لدن ذظددقار بأن رظدسذؾبري لدن رؾ د ا دل مؾ د
الغد من قج من لق ذغزبشبا ؽقاض الدخال فل ؽصثي فقد كبن بها ذقال الؾق،قدخ ل""خدسذن" ا دل بعدي
الزؾدذد مزؤكداً من أني ذبداهق بذناال أاداءر بخظامي 27.بهرر اؽدى الزقن،بد ال بك،بف، ،خ القدذ خ ل بدرة
من الدزعدخ الضبن،دخ بهدي أكضدس رقن،دبد البدرة انؾسافدب ً بفعدبداً رظدجؼ ف،هدب الؾق،قدخ هدي نفعدهب مغدسد لدخ
خبلظخ ل بداع 28.بذجدب من الااػؼ أن هرر "الؾق،قخ" ل،ط ث،نهب بث،ن الؾق،قخ [الؾقخ] أي قبظق مشزس .
طؾ،ؼ أذؼب ً أن الؾبامبد بانؽصاة الب ،بن،خ ل،عذ مغز عبد ظسذخ ثبل عنل الدق،ق ل ب دخ بأنهدب
رع

ثظازح ا ن،خ .ث رع

ث عبادح قاذخ من ا شهبز .بذلك نن انمس ذزع ق ا دل بعدي الزؾدذدد بتامهس

في ّاضحة الٌِاز بفي ذلك ذب ن الزغدذد الري رؾدصنب اني أا ر.
ان الزدددآمس فدددي باػدددؾخ النهدددبز -هدددرا الشدددب الغدذدددد بالعغ،دددت لزغ دددع الع ددد البدددبص ثبلعظدددس
الدذ قساؽي بثعظس ؽؼبزح الغ به،س -ق ذؾ،ؾ ثي مب ذهددر بمن صق ق ذؾزبط الدل الزنبدس بالزبفدي اندي
ا ل ابط ذلك ل ب كبن م صمب ً ثبلزؤص،س في الغ به،س باظز بلزهب باقظزؾااذ ا ،هب برنا ،هب فبني في ؽبعخ
 27لقد اظزع ذ رقن،خ البرة من الدزعخ الضبن،خ ك ب ها معسبك من قج الدث امبظ،خ الج،ع بزك،خ .باظزبداال البرة مدن الدزعدخ الضبن،دخ منبفعدب ً ل بدرة
الجع،ؾ – ف،سرجك البظق نز،غخ لرلك بذؾزبز -خبط،خ م ،صح ل دث امبظ،خ الطغ،بن،خ اقظزجدادذخ.
 28هرر الزقن،خ ان ب هي خداع ل بظداال أمدب "انقسثدبء" بال سذددبن بهاي ُان ياديسّى باكى يكًْاْا هاٌِن فدبنهق ذغددبن ف،هدب اا ندب ً ل ؾق،قدخ برعج،دساً
انهب.
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الل الاهاز فدي ػداء النهدبز ثد فدي ؽبعدخ الدل ربض،دف هدرا الؼداء ا دل نفعدي با دل انخدض ربض،دف
الؼاء ا ل زإظب ي .ك ب أن أاؼبء هرر الزغ ع ل،عاا في ؽبعخ الل اقخزجبءل انهق ذعزط،عان ا ل ابط
ذلك ا هبز انز ب هق الل رغ عهق الل ال "ؽصة" في بظعهق أن ذغع اا انز بءهق هرا مس ،ب ً بقبث ً ل زعدسك
مدن قجد ايخددسذن ثد ؽزدل مددن قجد أرجددبع ؽدصثهق اددن ؽسذددق ؽ د ا مدبد خبزع،ددخ بزمدداش بشددبزاد
باظبثبد ال عظق ث من خ ل ازرداء لجبض ماؽد بأداء ؽسكبد أب اذ بءاد ؽقاظ،خ أمبال ال أ .بلبدن
ا ل قدز مب ذبان هئقء أاؼبء في مغز ع ظسي  -بهرا ا ل السغق من الااقعدخ الزدي أر،ندب ا دل ذكسهدب
بهي أن ال ئامسح ال بشافخ في باػؾخ النهبز رنؾا ثبلؼسبزح نؾدا طد،سبزرهب رنا ،دب ً ل غ دبه،س -فدبنهق
ذؾبفاان ا ل معبفخ ث،دنهق بثد،ن ايخدسذن .بلدن ذدئدي ؽ د ا مدبد خبزع،دخ ل زعج،دس ادن اقنز دبء الدل
الدد "ؽصة" اق الددل رؤك،ددد الزعددبزع مددع ايخددسذن بععدد الؾددبعص الددري ذفظدد هق اددن البددبزع،ن اددن
ال "ؽصة" أبػؼ بذزبر الزع ع الهسمي الداخ ي ل "ؽصة" ماهدس الزناد،ق الععدبسي بثن،زدي بالقباددح
الزي ظاك رزجع ثدقخ هيل هي ال يكتن عقيدتَ ال يكْى ّفيا ً .ذلك نن [الزغ ع] ال زآمس فدي باػدؾخ النهدبز
ان لق ذبن مغز عب ً ظسذب ً فبني مغز ع ذب أظساز.
لددن ذ ؾددا اقنزظددبز أي نغددبػ ال ددئامسح الع د بد الزددي أر،نددب ا ددل بطددفهب ظدداك ذقزظددس ا ددل
اػعبك ؽدسك برقاذدخ الطدسك ايخدس بظداك ذقزظدس خظاطدب ً ا دل رقاذدخ شدعاز الطجقدخ الؾبك دخ
الغدذدح ثبلزفا

باقزنباهب ثبنز ب هب الل النبجخ بالل أزظزقساؽ،خ منفظ خ ر بمب ً ان الغ هاز.

29

ل،عذ اننا خ الب ،بن،خ ش،ئب ً خس غ،س هرر ال ئامساد ال زالدح من البساه،خ بالباك بالؾعد بهدي
مئامساد ررك،هب السغجخ فدي اقنزقدبال بالعد،طسح بالنهدت أب اقغزظدبة انهدب ر دك ال دئامساد الزدي نغؾدذ
[نغبؽددب ً ك ،ددبً] أب نغؾددذ ًجاحااا ً يزئيااا ً لبهددرر نقطددخ هبمددخول نغؾددذ فددي فددسع نفعددهب داخدد ث دددانهب
باقظز ،ء ا ل الع طخ باقظزؾااذ ا ل الدبلخ .ث،د أنهب لق ردنغؼ -أب لدق ردنغؼ ثعدد -فدي رؾق،دق انهدداك
الزي ؽددرهب لنفعهب  30برعز س لهرا العجت نفعي في الزآمس.
قد نزعبءل ا ب اذا لق ربن فبدسح ال دئامسح ال بشدافخ تٌاقضاا ً إضاافيا ً .اذ رزؼد ن ال دئامسح الغ داع
بالعس .فب،ف ذ بن لهب اذن أن رؾدس في باػؾخ النهبز؟

 29كبن ذ بن أن نع ،هب "أزظزقساؽ،خ البرة" لا لق ذبن ال فابن ال بانبن لهرر العجدبزح مزندبفسذن .ذلدك نن نبجدخ ل بدرة هدي نبجدخ كبذثدخ ثبلؼدسبزح
انهب ؽجقخ ظ،ئخ  cacocratieق ؽجقخ نج ،خ .aristocratie
 30من ذعسك ك،ف ذقسأ ع،داً ذغد هدك الع،طسح ا ل العبلق مظاغخ ثاػاػ في كزبة هز س كفبؽي .Mein Kampf
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ق زذت في أن ك مئامسح رزؼ ن ظساً بها ظس ذهق ثبلؼجؾ أهداك فع هب بهرر انهداك ثبلزؾدذد
هي الزدي ذنجغدي أن ربف،هدب لبدي رؾققهدب بق ربدان معسبفدخ اق مدن قجد مدن هدق "فدي ال دئامسح" .غ،دس أن
ال ددئامسح فددي باػددؾخ النهددبز ق رشددر ثزبر دب ً اددن هددرر القبادددح ذلددك ننددي ك ددب ق نددب منددر ق  ،د

ان لددق ربددن

[ال غ ااخ ال زآمسح] هجتوعا ً سسيّا ً فهدي مدع ذلدك هجتوا ذّ أساساز .ا دل أن العدئال هدا ك،دف ذ بدن
ل غز ع مدن هدرا النداع أي ل غز دع ذع د فدي العدبؽخ الع ام،دخ بذعدعل الدل رناد،ق الغ دبه،س برببؽجهدب
دابذزي ك،ف ذ بن ل ض هرا ال غز ع أن ذبفدي ظدساً بذظداني؟ اندي ظدئال مشدسبع ر بمدبً .ث،دد أن الغدااة
ا ،ي ل،ط من الظعاثخ ثبلقدز الري ذجدب ثي نبل به خ .ث اني عااة ظه الل ؽدد مدب نن ؽفدظ ظدس مدن
انظساز ل،ط لي اق بظ ،خ باؽدحل اددال كشدفي أب اددال كشدفي اق ل دن ذاصدق ثهدق بهدق نبجدخ م دن اعزدبشبا
ؽقاض الدخال في ال غز ع العسي.
بالؾبل أن الؾبط في ال غ ااخ ال زآمسح ها أن ر ك النبجخ ال ط عخ داخ هب ا ل انهداك الؾق،ق،دخ
ل ئامسح ان ب رزبان من القبدح باناؼبء ال ع،سذن ل "ؽصة" .بث ب أن هرا الؾصة ذ دبزض ا د ً ا ن،دب ً
بذع

قبدري ا ن،ب ً بذبانان م صم،ن ثعسع مدرهجهق ثظدازح ا ن،دخ بثبلقدبء خطدت برظدسذؾبد ا ن،دخ

فبن ذلك ذزسرت ا ،ي أن كز بن العس ذعز صال رطج،ق القبادح الزبل،خ ثظازح صبثزخل ك اقساز ا ني هدا اقدساز
مسماش بكرة ذعزاي في ذلك اقساز مرهجي مع باد ظ،بظي ك دب رعدزاي الناسذدخ 31أب العق،ددح السظد ،خ
مع الزصاال مزعبقد ا ،ي ث عبهدح.
را قبادح هي ال يكتن عقيدتَ فِْ ال يكْى ّفيا ً هدي القباددح الع ،دب .بمدن اعزدبشبا ؽقداض اقنز دبء
الل الؾصة ذع ان ذلدك ذع اندي ك دب ذع دي مدن هدق عددذسبن ثدؤن ذع دار .بلعداك ذفهدق هدئقء بأبلئدك
ال قظاد بذفبان السماش بذسبن الؾغبة الري ذبفي الؾق،قخ.
أمب ايخسبن بالبظاال بالغ هداز ث دب فدي ذلدك ع هداز ال نبدسؽ،ن فدي الزغ دع الؾصثدي فعداك
ذزقج ددان الزظددسذؾبد الع ن،ددخ ثبازجبزهددب أقددااقً طددبدقخ بظدداك ذاهددسبن ا ددل هددرا انظددبض نفعددي غ،ددس
عدذسذن ثز قي الؾق،قخ العسذخ بثؤن ذباناا عصءاً من النبجخ.
ذعسك من اعزبشبا ؽقاض اقنز بء الل الؾصة بأاؼبء نبجزي  -بذلدك ثنداع مدن ال عسفدخ الؾدظد،خ
ال جبشسح -32الزفب،س الجبؽني بالع ،ق ل س ،ط بذعسفان الغبذبد العدسذخ الؾق،ق،دخ ل ؾسكدخ [الؾدصة] .لدرلك
ق ذؾظ لهق اقػطساة أب اقزرجب ثعجت رنبقؼبد الزظسذؾبد الع ن،دخ باددال ر بظدبهبل انهدق يعلواْى
 31ان الناسذبد هي أذؼب ً دابذخ .بان ذبن من ذنشسهب هق من ذضقان ثهب من غ،س ال سذدذن ال ط ع،ن ا ل انظساز.
 32ذنشؤ ثبلنعجخ الل ال سذد بالزبثع أب من ذعزقد أني من ال سذدذن بانرجبع -ناع من اقرظبل الظافي ث،ني بث،ن الس ،ط.
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أن هدفهب ها خداع الغ هاز بالبظاال بال " خسذن" بذعغجان ثس ،عهق الري ذز ات ثبلبرة بذ بزظي
ا ددل نؾددا ع،ددد .أمددب ايخددسبن أبلئددك الددرذن ذظدددقان فددبنهق ذج،نددان ثزظدددذقهق نفعددي أنهددق ق ذؾعددان
ثبلزنبقغ بق ذنفر الشك الل اقالهق بأنهق ابعصبن ان الزفب،س.
ان ال اقددف العق ددي الددري أر،نددب ا ددل بطددفي بهددا ماقددف اننا ددخ الب ،بن،ددخ بخبطددخ منهددب الناددبال
الب  ،دبني انا ددل أي الناددبال الهز ددسي  33ان هددرا ال اقددف ذزؼ د ن ثب د بػدداػ رظددازاً لإلنعددبن [أي]
أنضسبثالاع،ب .غ،دس أن رعدبزع اننضسبثالاع،دب الب ،بن،دخ مدع اننضسبثالغ،دب الدذ قساؽ،دخ أب ال ،جسال،دخ ق
ذب ن ثزبرب ً في ق ت ل ق،ق اني اذ ذؾؾ من شؤن الفبس بالركبء بالعق

ل،ؼع في ق خ الب،نانخ الجشدسذخ القداى

الغبمؼخ ب"انزػ،خ" ل غسذصح بالدال.
ق شك أن اننضسبثالاع،ب الب ،بن،خ ر ؼ ا ل أبل،خ الفع

بأه ،زدي بدبزر اق أنهدب ق رؾزقدس العقد

34

ثؤي ؽبل أب ا ل انق فبن مب رؾزقدسر أب ا دل انطدؼ مدب ر قزدي لد،ط ظداى أا دل أشدببل العقد ل الدركبء
الؾدظي بالزفب،س الناسي بالٌْس  nousك ب كبن ذع ،ي ا غسذق .أمب العق اقظدزدقلي بالعقد ال غداط
بالؾ،عاة فبن اننضسبثالاع،ب الب ،بن،خ ق رنزقض أثداً من ق ،زي  35ث انهب ا ل ابدط ذلدك ر بمدب ً رؼدعي
في أزفع مقبال لبي رنبس بعادر لدى ابمخ النبض.
ق ذزؾدد ا نعبن في اننضسبثالاع،ب الب ،بن،خ ثبلفبس بالعق بالؾبدق بذلدك ا دل بعدي الزؾدذدد ننهدب
رسى أن الغبلج،خ العا ل من النبض مغسدح من الفبدس بالعقد بالؾبدق .بفدا ذلدك أمدب شال ذ بنندب الؾددذش
فددي هددرر اننضسبثالاع،ددب اددن ا نعددبن؟ قطع دب ً ق .ننهددب ق رع د ق ثاعدداد عدداهس باؽددد مشددزس ثدد،ن ع ،ددع
النبض 36.فبلفس

ثبلنعجخ ال،هب ث،ن انعبن ب" خس" ل،ط فسقب ً في الدزعخ ث ها فس في الطج،عخ.

ذقاال الزعسذف ا غسذقي القدذق لإلنعبن ا ل أندي حياْاى ًاا

-عاقال  zoon logiconا دل أظدبض

م زجطل ف ،ط هنب ا قخ ػسبزذخ ث،ن اللْغْس-العقل بث،ن اللْغْس-الكالم ر بمب ً ك ب أني ل،ط هندب
مق،بض مشزس ث،ن ا نعبن ثاطفي ؽ،اانب ً ابق ً بث،ن ا نعبن ثاطفي ؽ،اانب ً نبؽقب ً أب مزب دبً .بذلدك نن
 33ا ل السغق من أن الفبش،خ ا ذطبل،خ أؽق ثهرا اقظق نظجق،زهب في الدصمن فبنهدب ل،عدذ ظداى مؾبكدبح شدبؽجخ ل طغ،بن،دخ [الب ،بن،دخ ] الهز سذدخ بنعدبخ
كبزذببرازذخ لهب.
 34انهدب رؾزقدس ا نعدبن با دل انخدض ا نعدبن الدري ذعد،ن رؾدذ النادبال اقظدزجدادي الطغ،دبني .انادس R. Avord, Tyrannie et mépris des
hommes, Franc Libre, n° 16, 1942.
 35ك،ددف رعددزط،ع أن رزنبددس لددي؟ ان الطغ،ددبن الددري ذؾزقددس ثظددازح زظ د ،خ لأي اداددبء بشبزاًو العق د بالزنادد،ق العق نددي لظددبلؼ السإذددخ بالساثطددخ
العؼاذ،ن ق ذ بزض ثظازح فع ،خ ظاى أكضس الطس ال ،ببن،ب،خ رؾغساً بع اداً.
 36ذاعد ثبلنعجخ الل اننضسبثالاع،ب الطغ،بن،خ ث،ن "النبجدخ" بثق،دخ الجشدس ثد،ن ا نعدبن العبقد با نعدبن الظِّددِّذق l'homo sapiens et l'homo
 credulusفدددس ذعدددببي الفدددس الدددري ذاعدددد ثبلنعدددجخ الدددل اننضسبثالاع،دددب الغناطددد،خ ثددد،ن ال دددبدذ،ن بالدددسبؽ،،ن les hyliques et les
 pneumatiquesأب الفس في اننضسبثالاع،ب انزظط،خ ث،ن ا نعبن الؾس بث،ن ا نعبن العجد.
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طددِّذق  créduleبالؾ،داان العدبذط الظِّ ددِّذق هدا
الؾ،اان النبؽق ال زب ق ها قج ك شديء ؽ،داان ظدبذط ِ
ثبلؼجؾ الؾ،اان الري ق ذفبس.

37

رددسى اننضسبثالاع،ددب الب ،بن،ددخ أن الفبددس  -أي العقدد

باربددبذ القددساز

بر ،،ددص الؾددق مددن الجبؽدد

باطداز الؾبق  -ها شيء نبدز عداً بانزشبزر في العبلق ػئ . ،اني شؤن خدبص ثبلنبجدخ بلد،ط ثدبلغ هاز.
أمب انخ،دس فدبن مدب ذقدادر أب ذؾسكدي ثزعج،دس أفؼد

هدا الغسذدصح بانهدااء بانؽبظد،ط بالؼدغب ن .اندي ق

ذعسك ك،ف ذفبس بق ذعسك ك،ف ذسذد .اني ق ذعسك ظاى ك،ف ذط،ع بك،ف ذظد .

38

كدبك مدن ا لؾدبػ .بثشدسؽ أن ردغدد أذؼدب ً
اني ذظد كد مدب ذقدبل لدي ثشدسؽ أن ذقدبل لدي ث قدداز
ا
أهااإر بأؽقبدر بمبببفي ال فصاخ .ف فب دح اذن من الععي الل الاقاك دبن ازجدخ شدجي الؾق،قدخل ثدبلعبط
فبنددي ا ددل قدددز مددب ذبددرة البددراة ثظددازح فاددخ بثبضبفددخ بثظددازح فغددخ ذبددان رظدددذقي بارجباددي أقدداى
بأفؼد  39.بق فب دددح كددرلك مددن رؾددسي اعزنددبة الزنددبقغل ف ددن ذنزجددي الغ هدداز لددرلك أثددداً ك ددب ق فب دددح فددي
رؾسي الزاف،ق ث،ن مب ذقبل لهئقء بمب ذقبل نبلئكل ف ن ذظد مب ذقبل ل"خدسذن بكد باؽدد ان دب ذظدد
مب ذقبل لي ها ًفسَ ق فب دح في رؾسي الز بظكل ان الغ هاز ق ذاكسح لي  40ف فب دح في أن نبفي اني أننب
نبداي ف ن ذفهق أثداً أن انمس ذزع ق ثي ها بثبل عبم خ الزي نبؼعي لهب.

41

هددرر اننضسبثالاع،ددب هددي انظددبض الددري رعددزند ال،ددي دابذددخ أاؼددبء الد [ؽصة] ال زددآمس فددي باػددؾخ
النهبزل بالنغبػ الري ر قبر هرر الدابذخ ها الري ذفعس مب ذبني الب ،بن،ان -نقظد النبجخ ال ط عخ -من اؽزقبز
ذفا الزظاز ل غ هاز  42ع هاز خظامهق بع هاز أرجباهق ا ل ؽد ظااء بال قظاد ثدبلغ هاز هندب
ها ك الرذن ذظدقانهق بذزجعانهق بكرلك ك من ذظدقانهق دبن أن ذزجعاهق.

 37ذععل الؾ،اان ال فبس الل الزظاز أب ا دزا العق ي بذععل الؾ،اان ال عزقد الل ال،ق،ن.
 38اقازقبد بالطباخ بال ؾبزثخ  credere, obedire, combattereذلك ها باعت الشعت .أمب الزفب،س فها مبظاص ل س ،ط.
 39رع رقن،خ البدرة ال زعددد بفقدب ً ل جددأ الزدبليل "أندب ؽدب س انادس الدل عندبؽي أندب فدؤز رؾ،دب الفئدسان" برعدزفبد منهدب م،دصح اا ،دخ بهدي أنهدب رزد،ؼ
ا ظساز ال صذف  la fausse confidenceال عبدل الع،بالاعي ل زدزذت ال صذدف  fausse intiationالدري ذغعد ال بددبا،ن ذشدعسبن ثبلسػدب
لال صذدفو ادن كدانهق ذشدب ان ؽبلدخ اظدزضنبء بذعزقدددبن أنهدق دخ داا دا دسح "العدس" بذزبدان لددذهق اؽعددبض ثدبلزفا بمدن صدق ثبلعدسبز بهدق ذددسبن
ال " خسذن" معزع ،ن ل برة.
" 40ا ذطبل،ان ش بل،ان" هرا مب أا ني ذاد ذاال ماظال،ني ثعد مب ظبس لعنااد ادذدح من العنظسذخ الهز سذخ أمبال ال أ ك ب ظبس منهب كزبثخ.
 41لرلك ظ ؼ ه،ز س لنفعي ثزقدذق ناسذزي في البرة في كزبثي كفاحي .بالق  ،عداً من قسا ي فه اا أنهق هق الرذن ذزؾدس انهق هز س في ناسذزي هرر.
 42ا ل هرا النؾا ربزعت فبسح الغ هاز أب العبمخ  la masseمعنل ك،ف،ب ً بب ،ف،ب ً ا ل نؾا مبل ذزؾدد "الغ هاز" ثبلعغص ان الزفب،س بذنبشف هدرا
العغص بذضجذ نفعي داخ اقازقبد في ناسذبد الزعين  Führerبالقائد  Duceبغ،سه دب مدن زإظدبء اننا دخ الطغ،بن،دخ بثااظدطخ هدرا اقازقدبد
بداخ رعبل ،هق بباادهق بثااظطزهب .من الااػؼ أن لفظ "ع هاز" اذا أخر ثهرا ال عنل فبني لن ذدل ثعد ر ا ل فئدخ اعز با،دخ بان دب ظد،دل ا دل
فئخ صقبف،خ بأن أاؼبء "الغ هاز" [ثهرا ال عنل] ذغندبن في الغبلت من ث،ن أاؼبء "النبت اقعز با،خ".
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لن نعزسع ا ل طؾخ هرا ال اقف اني ذجدب لنب نؾن مجدسزاً ثدزعدخ مقجالدخ .صدق ان م ض دي اننا دخ
الب ،بن،خ بقبدرهب ذع ؼ لهق ماقعهق ثبلؾبق ا ل الق ،خ الفبسذخ بانخ ق،خ نرجباهق ال غف ،ن ال نبدا،ن ثهق.
ظنبزفي ثجعبؽخ ثبل ؽاخ الزبل،خل اذا كبن ذ بن اازجبز نغبػ مئامسح اقظزجدادذ،ن الب ،دبن،،ن ث ضبثدخ
ؽغخ رغسذج،خ ا ل [طؾخ] مرهجهق اننضسبثالاعي با ل النغباخ الزبمدخ ل ندبهظ الزع د،ق بالزسث،دخ ال جن،دخ
ا ل هرا ال رهت فبن هدرر الؾغدخ ق رظد ؼ اق ثبلنعدجخ الدل ث ددانهق بشدعاثهق .انهدب ق رظد ؼ ثبلنعدجخ الدل
ايخسذن ق رظ ؼ ل ج دان الدذ قساؽ،خ الزي عع هب اطسازهب ال عز س ا ل اددال الزد،قن العدسذع معزعظد،خ
ا ل الزؤصس ثبلدابذخ اقظزجدادذخ الب ،بن،خل ذلك نن هرر الدابذخ في هرر الج دان ثدبلسغق مدن كانهدب مداامدخ
ثزآمساد مؾ ،خ فبنهب لق رعزطع في خس ال طبك أن ربددع ظداى عدصء مؾددبد مدن الد "النبجخ اقعز با،دخ
ال صاامخ" .بهبرا فبن الغ به،س الشعج،خ فدي الج ددان الدذ قساؽ،دخ الزدي ذدصاق أنهدب انؾطدذ برهغندذ ان
هرر الشعاة هي الزي انبشف في مفبزقخ أخ،سح مب هي ث فبزقخ أنهب بفقب ً ل جبدة اننضسبثالاع،ب الب ،بن،خ
نفعهب منز ،خ الل طدنف الجشدسذخ انا دل بمباندخ مدن أندبض ذفبدسبن برجد،ن ا دل العبدط مدن ذلدك أن
انزظددزقساؽ،بد اقظددزجدادذخ الب ،بن،ددخ ال صذفددخ هددي الزددي رشددب طددنف الجشددسذخ ال ددنؾؾ طددنف ا نعددبن
العبذط الري ق ذفبس.

06

07

